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RESUMO   
 

Esta pesquisa tem por objetivo, analisar de que maneira é feita a seleção das notícias que são 
exibidas no bloco estadual do programa esportivo Globo Esporte, apresentado no Rio Grande 
do Sul. O programa apresentado neste estado, é produzido pela RBS TV, afiliada da Rede 
Globo de Televisão. O foco principal da pesquisa foi apenas o bloco estadual do programa, 
devido a facilidade do acompanhamento junto a equipe de produção do programa analisado. 
A intenção do estudo intitulado “Globo Esporte ou Globo Futebol”, é verificar se o programa 
destina os mesmos espaços para todos as modalidade esportivas, ou se, o por alguma ração 
especial, o futebol ganha mais destaque. Foi analisado dois períodos diferentes no ano de 
2007, um no mês de maio e outro no mês de outubro. Neste estudo é feita uma análise para 
que, se constate se o que foi colhido em entrevistas abertas, realizadas com a equipe de 
produção do telejornal, realmente ocorre na prática. O resultado é apresentado em tabelas e 
explicações que justificam o nome e o propósito principal da realização dessa pesquisa. 
 
Palavras - chave: Jornalismo Esportivo. Futebol. Valor-notícia. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Televisão e esporte, uma aliança que faz parte da vida e da rotina de muitos 

brasileiros. Na televisão brasileira são vários os programas esportivos e é grande a disputa 

pela audiência dos telespectadores. Alguns programas são curtos, outros de longa duração e 

são exibidos em rede nacional e estadual, em TV aberta e TV fechada. 

 Nessa pesquisa, é feita a análise do bloco estadual do programa Globo Esporte, 

apresentado no estado do Rio Grande do Sul, pela RBS TV, afiliada da Rede Globo de 

Televisão. O intuito desse estudo é verificar como funciona o processo de seleção das notícias 

veiculadas no programa, assim como, é fazer um levantamento sobre quais os esportes 

ganham espaço no programa e quais ganham mais destaque durante os períodos analisados. A 

idéia é chegar à conclusão se o programa exibe mais notícias sobre futebol, ou se, realmente é 

um programa de esportes com variação das diversas modalidades esportivas. Foram 

escolhidos dois períodos que, compreendem uma semana no mês de maio e outra semana no 

mês de outubro, ambos em 2007. O primeiro período começa no dia quatorze de maio e vai 

até o dia dezenove de maio. O segundo período começa no dia oito de outubro e vai até o dia 

treze de outubro. Tais períodos foram escolhidos por motivos diferentes. O primeiro por ser 

teoricamente um período neutro para o futebol e o segundo por ser um período em que o 

futebol estaria em ascensão. A partir da análise dos programas, as informações obtidas 

puderam ser confrontadas com as informações obtidas em entrevistas abertas com os 

enunciadores, ou seja, os editores do programa em Porto Alegre. Para facilitar o 

entendimento, os resultados obtidos foram dispostos em tabelas comparativas. 

 O segundo capítulo da parte teórica desta pesquisa aborda a televisão e faz uma breve 

retrospectiva do seu surgimento, da chegada ao Brasil, da passagem pelo período ditatorial e a 

implantação das novas tecnologias com as televisões por assinaturas. 

 O tema principal do estudo aparece no terceiro capítulo, com a televisão, o jornalismo 

esportivo e o esporte número um do país, o futebol. 

 Na seqüência, no quarto capítulo, é feito um breve apanhado sobre todas as teorias dos 

emissores e nos subcapítulos são descritas as teorias propriamente ditas. 

 No quinto capítulo, apresentamos a parte prática do estudo, com as análises, 

entrevistas e discussões sobre o assunto em questão. Encerramos a pesquisa no sexto capítulo, 

com as considerações finais a cerca do que obtivemos durante o período de análise. 
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2 A TELEVISÃO E A HISTÓRIA DO VEÍCULO 
 

No ano de 1935, na Alemanha, surgiu o primeiro serviço de televisão pública. A BBC 

da Inglaterra inauguraria suas transmissões um ano depois, tendo que suspender as 

apresentações por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas foi somente com a ascensão do 

período fascista e nazista é que os meios de comunicação usaram e abusaram das estratégias 

comunicacionais. Na União Soviética a televisão era comandada pelo Estado. Já nos Estados 

Unidos começavam as buscas por patrocinadores para programas de grande audiência, 

influenciando assim na construção da programação. Os patrocinadores tinham direitos de 

intervir no que era levado ao ar e também eram responsáveis pelas propagandas exclusivas 

que os programas faziam. Isso era lucrativo devido ao alto índice de audiência que eram 

alcançados por esses programas. Já na Europa, alguns países começavam a adotar o sistema 

público de televisão, o que facilitava o acesso da grande massa a novidade. Assim, começaria 

a democratização da audiência, causando uma melhora na qualidade da programação 

(BISTANE e BACELLAR, 2005).    

 No Brasil, a televisão chegaria a São Paulo, no ano de 1950 através da TV Tupi, 

fundada e levada ao ar por Assis Chateaubriand. Como faltavam aparelhos de transmissão no 

país, inicialmente, Chateaubriand tratou de importar duzentos televisores dos Estados Unidos. 

Desde então, os telejornais começaram a fazer parte da televisão brasileira e já no segundo dia 

de exibição do sinal da TV no país, ia ao ar o telejornal com nome de Imagens do dia. Este 

nome era uma exceção, já que os nomes dos programas eram escolhidos pelas empresas que 

os patrocinavam e que geralmente queriam ver suas marcas estampadas nas aberturas. Um 

exemplo disso era o Repórter Esso, líder de audiência no horário nobre e que era patrocinado 

por uma empresa petrolífera. Este programa era uma adaptação da versão radiofônica do 

também Repórter Esso. A falta de imagens era uma marca da herança do rádio herdada pelo 

programa, que recebia inúmeras notícias e informações vindas de agências norte-americanas. 

Apesar de tudo, o telejornal permaneceu no ar por dezoito anos. No ano de 1952, a Tupi tinha 

além da Esso outro grande patrocinador, a Panair, companhia aérea de renome internacional, 

que patrocinava vários programas da emissora (REZENDE, 2000).  

Cabe ressaltar que entre 1950 e 1964 o televisor era um bem de consumo restrito 

somente a quem tinha melhores condições financeiras. A partir disso, idealiza-se o perfil 

cultural “da programação do período, classificado de ‘elitista’ pelos historiadores. Teleteatros, 

óperas e balés”, não brilhavam sozinhos na televisão, apresentava-se também, atrações mais 

afinadas com a tradição lúdico-festiva dos entretenimentos populares, como o circo, o 
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folhetim, a imprensa sensacionalista, o melodrama, os jogos, o teatro de revista, entre outros 

(FREIRE FILHO, 2004). 

Segundo Rezende (2000), atualmente, a televisão pode ser considerada a mídia de 

maior abrangência no Brasil entre os meios de comunicação de massa. Tudo pelo fato dela 

fascinar as pessoas com a sua apresentação, unindo o som com a imagem numa uniformidade 

técnica. Esta característica acaba prendendo a atenção das pessoas, como se por momentos 

estas estivessem paralisadas, com olhos e ouvidos voltados apenas para o aparelho 

transmissor, que tem o poder de disseminar informações e ideais. Sobre esse poder, Bourdieu 

(1997, p.23) afirma que “a televisão tem uma espécie de monopólio de fato sobre a formação 

das cabeças de uma parcela muito importante da população”. 

 

2.1 A TELEVISÃO NA DITADURA MILITAR E O SURGIMENTO DAS TELEVISÕES 

POR ASSINATURA 

 

Durante a Ditadura Militar nos anos de 1960, as grandes emissoras tinham que adaptar 

os seus programas jornalísticos ao que era imposto pelo governo. Só era dada a concessão 

para quem o governo escolhesse. A censura aumentou quando foi declarado o Ato 

Inconstitucional Número-5 (AI-5). O AI-5 foi o quinto de uma série de decretos emitidos pelo 

regime militar nos anos que se seguiram após o golpe militar de 1964 no Brasil. Para Bistane 

e Bacellar (2005, p. 74) o fato de se calar a imprensa só vinha a ressaltar mais ainda a falta de 

uma democracia. 

 

Na ausência da democracia, cala-se a imprensa. Os que persistiam na tarefa de 
informar foram mantidos sob controle, enquanto militares tratavam do 
desenvolvimento e da modernização da infra-estrutura de telecomunicação. Tal 
medida estava prevista no projeto de integração nacional e permitia disseminar a 
propaganda governamental. 

 

 A idéia era de, através de ligações por microondas e satélites, espalhar o sinal e as 

transmissões para todo o país. Estariam prontas todas as condições para que os telejornais de 

rede pudessem ir ao ar. Algumas emissoras tinham vínculos com o governo. A Rede Globo 

era uma delas. O principal programa jornalístico da emissora até hoje, o Jornal Nacional, foi 

ao ar pela primeira vez no ano de 1969 e tinha que seguir a afinidade ideológica da emissora 

com o regime militar.  

 Para Nogueira (1998), os telejornais da Globo sempre procuraram manter uma certa 

distancia dos acontecimentos políticos do país. Produtores eram obrigados a ficar omissos e a 
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televisão destinava o espaço mais nobre para a apresentação de telenovelas e shows. Além do 

que, o tempo destinado para um telejornal ficar no ar era referente a uma página de um jornal 

impresso, muito pouco se comparado ao espaço que os telejornais ocupam atualmente. Com 

isso, os fatos só podiam ser abordados de forma superficial, o que impedia um jornalismo 

mais crítico. As matérias selecionadas para transmissão eram apresentadas em pequenas 

partes, utilizando uma linguagem clara e direta para que o telespectador de alguma maneira 

pudesse pensar estar bem informado. Trabalhava-se em cima da técnica e da estética, 

deixando de lado, um pouco, a ética em fazer jornalismo. 

Nos anos 1970, começou a ser utilizada a expressão “Padrão Globo de Jornalismo”, 

referente a uma programação rigorosamente uniforme, com planejamento primoroso. Foram 

adotados novos equipamentos, como câmeras portáteis e videoteipes. E em 1973, foi criado o 

Fantástico - O show da vida, apresentado nas noites de domingo. Este programa viria a 

encaixar o entretenimento com o jornalismo, revolucionando a programação e estilo da 

televisão brasileira. E a imagem teria cada vez mais o papel de informar e valorizar a notícia. 

No jornalismo de televisão, de nada vale uma boa imagem sem um bom texto e vice-versa, 

pois um completa o outro. 

A Ditadura viria a atrasar todo o processo tecnológico vivido pela televisão, tendo em 

vista que mesmo com a tecnologia empregada pela Rede Globo, bons frutos só puderam ser 

colhidos no início dos anos de 1980, quando a censura foi dada por encerrada no governo de 

João Batista Figueiredo. 

Na virada dos anos 1990, chegou ao Brasil a TV por assinatura, oferecendo diversas 

opções de programação. Com um público segmentado, a TV fechada ou TV à Cabo, como 

ficou conhecida, apostava na venda de conteúdos para públicos específicos, como: desenhos 

para as crianças; filmes, esportes e telejornais para adultos.  

No quesito esportes, existem hoje canais especializados com uma programação 

voltada vinte e quatro horas para o assunto, são exemplos: o SporTV e o ESPN. Além desses, 

há também outros canais que são dedicados somente a transmissão de jogos de futebol e lutas, 

porém, o assinante precisa contratar um serviço de pacotes extra-assinatura básica para ter 

acesso a esta programação.  

Enquanto que a TV aberta, composta por canais como Globo (detentora do sinal de 

alguns canais por assinatura, como o SporTV), SBT, Bandeirantes, Record, entre outros, luta 

pela audiência para atrair patrocinadores, a TV fechada sobrevive também com anunciantes, 

no entanto, boa parte do dinheiro vem do pagamento de mensalidades de seus assinantes 

(BISTANE e BACELLAR, 2005). Os canais por assinatura conseguem aprofundar mais os 
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assuntos debatidos nos programas, uma vez que, existe mais tempo para que os convidados 

possam expor as suas opiniões. Contudo, o número de residências que possuem o serviço 

ainda é muito pequeno no país. Segundo informação obtida no site da na Associação 

Brasileira de TV por Assinatura (www.abta.com.br, 2007), estimasse que até o ano de 2006 o 

número de assinantes dos serviços de TV por assinatura no Brasil era em torno de cinco 

milhões. Mesmo não tendo informações atuais, pode-se observar que trata-se de um número 

expressivo, mas não é nem comparado com a abrangência da TV aberta, cujo acesso está 

disponível para todos os brasileiros, bastando ter um aparelho de TV em casa.  

Independentemente da programação ser exibida em televisões por assinatura ou em 

emissoras de sinal aberto, cabe salientar que cada vez mais o noticiário televisivo não se 

restringe apenas as notícias ligadas a rotina diária das pessoas, ao factual, mas também ao que 

elas fazem ou gostam de ver nos momentos de lazer, como ir a um jogo de futebol com os 

amigos ou assistir a uma partida pela televisão.  O jornalismo esportivo está presente na grade 

de programação das emissoras, especialmente na TV Aberta, e possui uma audiência cativa. 
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3 A TELEVISÃO E O ESPORTE 

 

 Um dos produtos da televisão que mais vende no mundo todo é o esporte. O caráter 

espetacular do fenômeno esportivo parece estar presente desde suas origens mais remotas, 

sendo que desde a época antiga, o público já se fazia presente nas competições. 

No Brasil, o esporte é capaz de criar uma mobilização muito grande e envolver 

milhões de telespectadores em partidas decisivas de campeonatos de futebol nacionais, em 

Copas do Mundo, em corridas automobilísticas ou em partidas de tênis, por exemplo. Os 

estádios recebem lotação máxima sempre que os eventos são bem promovidos, pois a 

televisão tem este poder.  

 Contemporaneamente, a midiatização de eventos esportivos é responsável por 

sucessivos fenômenos de audiência. Um bom exemplo foi a Copa do Mundo de 2006, a 

primeira a atilizar o sistema de transmissão digital. Segundo a FIFA (2007), embora a Copa 

da Alemanha não tenha sido a competição com o maior índice de audiência de todos os 

tempos, registrou uma audiência acumulada no total de mais de vinte e seis bilhões de 

telespectadores. Destes, cerca de setecentos e quinze milhões de telespectadores assistiram a 

partida final entre Itália e França. A cobertura global alcançou mais de setenta e três mil horas 

de transmissões e envolveu mais de quarenta e três mil retransmissoras espalhadas por 214 

países pelo mundo.�   

 Atualmente, os números arrecadados com as transmissões esportivas são de tamanha 

expressão que seria impossível não classificar o esporte como um meio altamente lucrativo 

para a televisão. Ao fazer referência ao esporte, não estamos pensando apenas no futebol, pois 

esta é apenas uma das tantas modalidades esportivas desenvolvidas no mundo.  

Em períodos de jogos olímpicos ou jogos pan-americanos o Brasil sofre uma grande 

modificação. A televisão exibe uma grade de programação totalmente diferenciada, abrindo 

espaço para a cobertura de diversos esportes, que não apenas o futebol. Valoriza-se os atletas, 

que podem vir a conquistar medalhas e exaltar o nome de sua pátria. Assim, a televisão cria a 

mobilização das massas. 

Embora muitas pessoas não pratiquem esportes ou alguma atividade do gênero, elas 

gostam e querem conferir as imagens e obter informações sobre vários esportes diferentes. As 

vitórias e derrotas despertam o interesse dos telespectadores, que por sua vez acabam 

seduzidos pelas imagens espetaculares que proporcionam.  

Segundo Pierre Bourdieu (1997), o Comitê Olímpico Internacional (COI) retirou e 

incluiu alguns esportes das competições que organiza, além de aumentar a participação das 
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modalidades mais populares para atender a demanda imposta pelo mercado.  

Outro caso referente a influência da televisão sobre os esportes de competição pode 

ser verificado no voleibol, que teve suas regras técnicas alteradas com enfoque no mercado 

publicitário. Foi retirada a regra da vantagem em cada período de jogo. Cada erro ou acerto é 

convertido em ponto e foi implementado o tie-break na etapa final, onde a pontuação vai até 

quinze e não até vinte e cinco como nos demais períodos, ou sets. Foi introduzido também, o 

pedido obrigatório de tempo em cada set. Tudo isso em função da diminuição do tempo das 

partidas e para introduzir propagandas durantes os jogos. Outros esportes também sofreram 

mudanças em suas regras. A natação que antes era realizada em piscinas de cinqüenta metros, 

passou a ser disputada em piscinas de vinte e cinto metros para que a televisão pudesse 

enquadrar melhor as imagens dos atletas e da publicidade do lado de fora das piscinas 

(MARQUES, CARVALHO e CAMARGO, 2005). 

 O futebol é outro esporte que recebe grande destaque por parte da imprensa esportiva 

brasileira. No caso desse esporte, em geral, apenas grandes clubes e grandes dirigentes são 

personagens da mídia. Clubes pequenos e com poucos investidores só servem para noticiar, 

nacionalmente, algum acontecimento atípico. E é desses clubes pequenos que muitas vezes 

surgem os chamados “craques”, que mais adiante irão ser destaques nas folhas dos jornais e 

nas telas da TV. O rádio por ser uma mídia bastante ligada às massas e presente em todo o 

país, sempre foi mais fiel na questão da divulgação igualitária das informações esportivas, 

mesmo que em grandes rádios das capitais o futebol e os grandes times acabem sempre 

ganhando mais destaque.  

 Analisando o esporte hoje, podemos dizer que com o surgimento e o crescimento da 

comunicação de massa, cada vez mais ele torna-se um espetáculo para ser assistido visando a 

um consumo massificado. Essa incorporação do esporte pela indústria cultural gera um 

divórcio entre prática e consumo, já que não é necessário ter praticado um esporte para assistir 

a ele pela televisão. É isso que pensa  Bourdieu (1983, p.145): 

 

Não é apenas no domínio do esporte que os homens comuns são reduzidos ao papel 
de torcedores, limites caricaturais do militante, dedicados a uma participação 
imaginária que não é mais do que a compreensão ilusória da despossessão em 
benefício dos experts.  
 

  

 O  telejornalismo esportivo é uma das áreas que mais cresce dentro do jornalismo. 

Existe hoje uma preocupação com a demanda receptiva que se especializa pelos mais variados 

assuntos esportivos e informações pertinentes. Inúmeros são os programas esportivos 
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apresentados, que, independente de estabelecerem um modelo similar entre si, representam o 

interesse do grande público pelo esporte. Entre esses programas pode-se citar: “Globo 

Esporte” e “Esporte Espetacular” (Rede Globo), “Terceiro Tempo” e “Debate Bola” (Rede 

Record), “Jogo Aberto” (Rede Bandeirantes), “SporTV News”, “Arena SporTV” e “Bem, 

Amigos!”  (SporTV), dentre outros. A repercussão do tema e a demanda são significativas, o 

que torna o produto interessante para as emissoras, que lutam para fidelizar seus 

telespectadores.  

 

3.1 A TELEVISÃO E O FENÔMENO MUNDIAL CHAMADO FUTEBOL 

 

 Segundo Gastaldo; Leistner; Silva; McGinity (2004), embora o mito do país do futebol 

seja resultado de um processo histórico e social que tem pouco mais de 50 anos, este esporte é 

hoje um dos principais emblemas da identidade brasileira, com o samba e as chamadas 

religiões afro-brasileiras.  

Por ser muito violento, o futebol sofreu uma grande oposição na Inglaterra durante o 

século XVII. O rei Eduardo II, apoiado pela igreja, proibiu a prática do esporte no país. O 

futebol só veio a ser liberado no ano de 1660, pelo monarca Carlos II. No Brasil, o futebol 

recebeu grande incentivo e foi incorporado nas escolas da elite como uma atividade de lazer. 

Aqui, os filhos de ingleses podiam jogar futebol no meio de brasileiros também pertencentes a 

elite. Assim, o esporte começava a popularizar-se pelo país, apoiado pela igreja católica, uma 

vez que, as bolas de couro cru eram fabricadas pelos padres (CUNHA, 2007). O primeiro 

grande evento esportivo ligado ao futebol na televisão foi ocorrer só em 1970 com a primeira 

transmissão de uma Copa do Mundo para o Brasil, a Copa do México. Segundo Vasconcelos, 

apud Marques (2004, p. 46) , é importante ressaltar que foi o futebol que fez da televisão o 

que o veículo é hoje: 

 

A unificação do país, por meio da TV, foi empreendida inicialmente pelo futebol; 
em seguida, veio a voga da telenovela [...] Moral da história: o futebol tem sido o 
veículo por excelência da expansão da videoesfera no Brasil. Futebol e TV são 
xifópagos. 

 

 O ideal de que a televisão deve todo o seu esplendor ao futebol, pode ser de certa 

forma completado com o pensamento de Marques; Carvalho; Camargo (2005, p.70), que 

acredita que o esporte e a mídia são os grandes responsáveis pela massificação e criação de 

identidades: 
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O futebol alimenta o imaginário do torcedor, que, por sua vez, se identifica com o 
jogador, o idolatra, criando dessa maneira o mito. A construção do mito é muito bem 
realizada pela mídia e pelo esporte, os dois trabalham com o mecanismo de 
massificação e , desse modo, constroem e destroem os valores culturais e impõem 
outros. 

  

 Hoje, o interesse dos brasileiros pelo futebol encontra-se dividido entorno da 

regionalidade decorrente da torcida de diferentes clubes. Os clubes de futebol simbolizam um 

pertencimento social, com características específicas, demandando dos torcedores uma 

lealdade por toda a vida. Formam-se verdadeiras legiões de seguidores de um time, uma 

paixão fortalecida pelo sonho de grandes conquistas.  

 Para Gastaldo; Leistner; Silva; McGinity (2004) a demanda social corresponde a uma 

oferta de produtos midiáticos, numa relação de mercado que não tem nada de espontâneo. O 

lucro de um produto de mídia está em razão direta com seu índice de audiência. Assuntos para 

se falar sobre futebol de fato não faltam, tais como: a escalação dos times, a posição da tabela, 

o resultado de outros jogos, os boatos sobre compra e venda de jogadores, etc. 

 Conforme observa  Silva Souza (2005, p. 5),  

 

No Brasil a primeira fase de profissionalização do futebol, cujo auge foi em 1933, e 
a crescente valorização do esporte como produto jornalístico coincidiram com a 
conquista do primeiro título mundial do país, na Copa de 1958 na Suécia. [...] A 
partir daí, o futebol se consolidaria como o esporte das massas e nos anos 
subseqüentes, o noticiário esportivo passaria a contemplar cada vez mais outras 
modalidades consideradas amadoras, como o atletismo, a natação, o vôlei e o 
basquete. Mas, sem dúvida, a grande estrela desse jornalismo em terras brasileiras é 
o futebol. 
 

 O tardio amadurecimento do futebol e outros esportes no Brasil, a pouca qualidade dos 

equipamentos e a falta de muitos recursos, foram conseqüências para o atraso das 

transmissões esportivas brasileira. É o que reforça  Silva Souza (2005, p.7):  

 

Em 1950 a TV Tupi exibiu uma reportagem sobre um jogo entre Portuguesa de 
Desportos e São Paulo, considerada a primeira manifestação do jornalismo esportivo 
na televisão brasileira. Até o início dos anos 70, as experiências em jornalismo 
esportivo na televisão eram partes dos noticiários gerais. Não havia uma boa 
estrutura para a cobertura esportiva, em parte, porque a televisão brasileira ainda 
passava por um período em que, a tecnologia disponível não oferecia grandes 
recursos. Outro motivo disso era porque, o esporte no Brasil também não dispunha 
de uma organização efetiva e de uma cultura que lhe permitisse aproveitar uma 
maior parceria com o veículo. 

 

 O futebol carioca teve hegemonia na televisão até os anos 1980. A partir desta década, 

grandes times paulistas e do sul do país começaram a conquistar o seus espaços nas 

transmissões. São Paulo e Grêmio servem como bons exemplos dessa ampliação nas 
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coberturas futebolísticas brasileiras. Ambos os times tiveram ótimos momentos durante as 

décadas de 1980 e 1990. Nesses anos, os dois clubes conseguiram acabar com a exclusividade 

que era dada aos times do Rio de Janeiro. Ampliou-se então, o espaço para que outros clubes 

expressivos também viessem a figurar na lista de transmissões das emissoras de televisão. A 

partir daí, o futebol ganhou mais espaço e consolidou-se como uma das principais atrações da 

televisão brasileira. Mas não podemos negar que, existe uma preferência pela transmissão de 

jogos que envolvam times do eixo RJ-SP, o que gera muita discussão sobre o assunto entre a 

imprensa de outros estados, como no caso do Rio Grande do Sul, em que a RBS TV, afiliada 

da Rede Globo, luta para conseguir os direitos de transmissão dos jogos de Grêmio e 

Internacional. 
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4  A TEORIA DOS EMISSORES 

 

Na teoria da comunicação, existem estudos que se referem somente ao papel dos 

emissores. Não se pode deixar de destacar a importância dessas pesquisas para a sociedade, 

pois por meio da investigação dos processos e da rotina de trabalho dos emissores, pode-se 

compreender como eles trabalham para informar e formar a opinião pública. Entende-se por 

emissores, os jornalistas com função estabelecida, ou seja, transmitir as informações. Cabe a 

estes profissionais, coletarem os acontecimentos e saberes, ao invés de criá-los, depois tratá-

los e transmiti-los aos receptores (CHARAUDEAU, 2006).  

Tendo em vista essas considerações, neste capítulo, em um primeiro momento, é 

realizada uma apresentação das teorias que têm como área de investigação os emissores, para 

em uma segunda etapa, aprofundar o estudo sobre a temática que dá o suporte para a 

realização deste trabalho.  

As teorias do agendamento ou agenda setting, o newsmakig e o gatekeeper são 

utilizadas para explicar os critérios que definem o número limitado de assuntos selecionados 

pelos jornalistas dentre os muitos fatos que ocorrem no dia-a-dia. E, o que faz com que 

aqueles acontecimentos sejam considerados notícia. 

  

4.1 AGENDAMENTO OU AGENDA-SETTING  

 

 A primeira das teorias que é apresentada é sobre o agendamento ou agenda-setting. 

Embora a sua essência tenha sido indicada no ano de 1922 por Walter Lippmann em sua obra 

clássica Public Opinion, só foi estruturada no ano de 1972 por Maxwell McCombs e Donald 

Shaw. Ela propõe que, a mídia não nos diz o que pensar, mas sobre o que pensar. E foi em 

cima da observação do noticiamento de certos acontecimentos, que, McCombs e Shaw 

chegaram a conclusão de que, o público só dá importância para os fatos mais destacados pela 

imprensa. Então não se pode negar que os meios de comunicação exercem grande influência 

sobre os receptores. Desta forma, o agenda-setting pode ser entendida também como, um 

elemento com uma função social definida, que seleciona e dispõe ao grande público, as 

notícias que ele passará a falar e a discutir no seu dia-a-dia. A realidade social passa a ser 

representada por um cenário montado a partir dos meios de comunicação de massa e pode-se 

chegar a conclusão de que a partir desse cenário estruturado a partir das mídias é que vão 

surgir as pautas das conversas interpessoais. Pode-se, então, ter uma noção do poder que é 
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concedido ao jornalismo. Pela teoria do agendamento, os meios de comunicação possuem a 

capacidade de influenciar a projeção dos acontecimentos na opinião pública. De certa forma, 

as mídias criam uma espécie de ambiente fictício onde o público é o grande alvo 

(TRAQUINA, 2004). 

Segundo Barros Filho (2001, p. 179), existem cinco tipos de agendas as quais devemos 

conhecer, são elas: 

a) Individual ou intrapessoal: cada indivíduo se preocupa com determinadas questões 

públicas; 

b) Interpessoal: está relacionada com os temas mencionados nas relações interpessoais, onde 

cada indivíduo os percebe e os discute em suas relações; 

c) Midiática: os meios de comunicação são responsáveis pela seleção do que é ou não notícia; 

d) Pública: a sociedade estabelece temas e os dá relevância; 

e) Institucional: as instituições definem prioridades temáticas. 

 Nos estudos referentes ao agenda-setting, grande parte refere-se à relação entre a 

agenda da mídia e a agenda pública. Analisar os efeitos da mídia sobre a opinião pública tem 

sido um desafio para muitos pesquisadores. 

 De acordo com a natureza da questão, podemos tirar uma primeira impressão desta 

relação: 

 

O processo de agendamento pode ser descrito como um processo interativo. A 
influência da agenda pública sobre a agenda da mídia é um processo gradual através 
do qual, a longo prazo, se criam critérios de noticiabilidade, enquanto a influência da 
agenda da mídia sobre a agenda pública é direta e imediata, principalmente quando 
envolve questões que o público não tem uma experiência direta (EBRING apud 
TRAQUINA, 2000, p. 33). 

 

 A imposição do agendamento forma-se através de duas direções: a primeira é a 

tematização proposta pelos mass media, conhecida como ordem do dia, que serão os assuntos 

propostos pela mídia e que se tornarão objeto das conversas das pessoas e da agenda pública; 

a segunda é a hierarquização temática, que são os temas em destaque na agenda da mídia e 

que também serão destacados na agenda pública, assim como os temas sem grande relevância 

estabelecidos pelos mass media terão a mesma correspondência junto ao público (FERREIRA 

apud BRUM, 2003). 

 A agenda midiática tem maior efeito nas pessoas que participam de conversas sobre 

questões levantadas pelos meios de comunicação social, do que nas pessoas que não 

participam deste tipo de conversas e que de certa forma são ausentes, estão de fora desta 
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relação. Com isso, pode-se dizer que, o efeito do agendamento normalmente ocorre com 

pessoas que de alguma maneira sentem a necessidade de estarem informadas sobre 

determinados assuntos. Esta necessidade parte de dois pontos: o grande interesse e a grande 

incerteza sobre as coisas. Aliados, estes dois elementos acabam expondo as pessoas aos meios 

noticiosos, contribuindo assim para que ocorra o fenômeno do agendamento. Contudo, esta 

questão depende muito da necessidade de cada indivíduo em receber as informações. Aqueles 

que precisam de muita orientação, acabam sofrendo um reforço e muito provavelmente, criam 

suas opiniões em função do que é passado pelas mídias. Os assuntos propostos pelos 

emissores também fazem parte do processo, uma vez que, a aproximação com os temas 

podem envolver ou não os receptores. Pode-se dizer que, o agenda-setting é um efeito, um 

fenômeno, que acontece dentro de um longo período de tempo (PENA, 2006). 

 Segundo Mauro Wolf (2003), o agenda-setting tem uma ligação direta com os 

destinatários e esta ligação fica configurada em dois níveis diferentes. O primeiro é em 

relação a ordem do dia, ou seja, dos temas, os assuntos e os problemas presentes na agenda 

dos mass media. O segundo nível refere-se a hierarquia de importância e de prioridade 

segundo a qual esses elementos estão dispostos na ordem do dia. Em referência a televisão e 

as pessoas que se abastecem de informações televisivas, pode-se dizer que, o agenda-setting 

acarreta num aumento considerável no consumo destas informações. Na televisão as notícias 

são apresentadas de forma muito breve, o que não acontece com a mídia impressa, que pode 

se aprofundar muito mais nos assuntos. As notícias assumem um caráter heterogêneo, ou seja, 

são apresentadas de forma que sigam uma seqüência temporal, ou seja, elas precisam ser 

fragmentadas, para então sofrerem os efeitos do agendamento. Desta forma, pode-se dizer que 

nos noticiários diários de televisão não existem assuntos duradouros, mas sim assuntos que 

poderão compor a edição de outros dias de apresentação. 

 Quando avaliamos o agenda-setting na mídia televisão, podemos verificar que a 

construção da imagem da realidade estruturada pelo sujeito é fruto das articulações dos mass 

media. Todavia, esta agenda torna-se subjetiva e tende a estar ligada as atitudes pessoais dos 

destinatários. Então, pode-se ressaltar que, seja qual for o assunto, a influência causada pelos 

meios de informações será sempre a mesma. Dá-se então uma relação de troca entre a agenda 

midiática e a agenda do telespectador, uma vez que uma influência na outra. 

 Na tentativa de aprofundar os estudos em relação a natureza e aos processos do 

agendamento, pode-se citar o que afirma Mccombs, apud Wolf (2003 p. 148): 
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A hipótese do agenda-setting desenvolve-se a partir de um interesse geral pelo modo 
como as pessoas organizam e estruturam a realidade círcundante. A metáfora do 
agenda-setting é uma macrodescrição deste processo [... ]. Essa metáfora paira sobre 
certos pressupostos e interrogações especificas acerca do tipo de estratégias que os 
sujeitos utilizam ao estruturarem o seu próprio mundo. Por exemplo, a típica 
avaliação da agenda dos mass media - que articula os temas segundo a freqüência 
com que são mencionados - baseia-se no pressuposto de que a freqüência com que 
um tema ou um assunto aparecem, é uma indicação importante utilizada pelos 
destinatários para avaliarem a sua importância. 

 

 Em “O discurso das mídias”, Patrick Charaudeau (2006) diz que, o agenda-setting  se 

baseia na idéia de que os indivíduos participantes da vida social organizam seus comentários 

sobre o que acontece no espaço público de acordo com aquilo que as mídias lhes apresentam. 

Dessa forma, ao apresentarem os fatos como realmente aconteceram, as mídias acabam 

impedindo os cidadãos de terem acesso a outros acontecimentos. Estariam dispostas então, 

quais as informações o público poderia absorver diariamente. Não se pode negar que a agenda 

exerça algum poder sobre a construção temática, contudo, é preferível que se pense na 

questão como uma seleção que os meios de comunicação fazem como forma de domínio 

sobre os assuntos e as massas. 

 Dentro desse entendimento, a imprensa funciona como instrumento de criação do 

conhecimento e usa as imagens como forma de entendimento da realidade. A teoria do 

agendamento teria surgido como forma de contrapor a uma outra teoria, a dos efeitos 

limitados. “O agendamento representa a insatisfação da nova geração de pesquisadores em 

comunicação, que tinha experiência prática em redações, com o paradigma da limitação dos 

efeitos midiáticos na vida social” (PENA, 2006, p.142). 

 Na hipótese do agenda-setting, não se pretende afirmar que a mídia tenha a intenção 

de impor ou manipular os pensamentos das pessoas, mas sim deixar claro que essa influência 

causada nas conversas deriva de um sistema organizacional praticado pelas empresas de 

comunicação, que fazem uso de diversos critérios de noticia. 

 

4.2  NEWSMAKING 

 

 No mundo do jornalismo, busca-se sempre retratar os fatos de forma a chegar o mais 

perto possível da realidade. Como copiar a realidade é impossível, podemos dizer que, mesmo 

com todo o esforço, o jornalismo sequer chega a ser uma cópia do real. É, antes, a construção 

social de uma suposta realidade. Assim, as notícias são criadas a partir de discursos 

relacionados com a teoria dos enunciadores, que são submetidos a várias operações e pressões 

sociais. Desta forma, pode-se dizer que a imprensa não consegue refletir a realidade, mas 
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ajuda a construí-la. Pressupostos estes, que fazem parte do modelo teórico do newsmaking,  

sistematizado por autores como Mauro Wolf e Nelson Traquina, que levam em consideração 

critérios como noticiabilidade, valores-notícia, constrangimentos organizacionais, construção 

da audiência e rotinas de produção. A notícia e a sua produção é a grande preocupação da 

teoria do newsmaking (PENA, 2006). 

Embora não possam refletir a realidade, as notícias buscam informar e aproximar ao 

máximo possível o mundo real e o jornalístico. As empresas jornalísticas devem cumprir com 

as algumas obrigações neste processo de criação das notícias. Dentre estas tarefas, pode-se 

citar: o reconhecimento dos fatos que podem ou não virar notícia (critérios de seleção); a 

elaboração de formas de relatar os assuntos, ou seja, a abordagem que será explorada e sob 

qual ponto de vista será tratada, e organizar de forma temporal e espacial o trabalho, para que 

os acontecimentos noticiáveis possam ser trabalhados de maneira organizada. São processos 

que podem ser comparados a uma produção industrial, que embora tenha uma maneira própria 

de fabricação, também possuem limites dentro de uma organização, que diante da 

imprevisibilidade dos acontecimentos precisa estar estruturada para cumprir as atividades do 

dia-a-dia. Sem uma organização dessas rotinas desse trabalho fica impossível alcançar o 

objetivo de informar o público. 

 Dentro do campo do newsmaking, pode-se falar também sobre os valores-notícia, que 

de certa forma acabam compondo este modelo teórico. 

�

4.3  OS VALORES-NOTÍCIA�

 

No campo do jornalismo, os valores-notícia estão diretamente ligados as teorias dos 

emissores. Neste campo, o jornalista tem uma visão diferente das demais pessoas, desta 

forma, ele é capaz de fazer uma seleção pessoal sobre os fatos que considera mais 

importantes. Há dois tipos de valores-notícia: de seleção ou construção. O primeiro, está 

ligado aos critérios utilizados pelos jornalistas na hora de fazer a seleção dos acontecimentos, 

ou seja, o que será transformado em notícia e o que não passará de um fato sem divulgação na 

mídia. Já o segundo, diz respeito a tudo que será levado em conta na hora de se construir uma 

notícia. Muitos acadêmicos e estudiosos sobre o assunto não fazem uma clara distinção do 

que são os valores-notícias. A primeira definição foi feita pelo italiano Mauro Wolf. A mídia 

que noticia os fatos que ocorrem no dia-a-dia, destina um amplo espaço para alguns assuntos 

e questões, que por vez são do interesse das grandes massas (TRANQUINA, 2005).  
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Além da questão da morte, Traquina trabalha com outros critérios que são importantes 

para justificar os valores-notícia, são eles: a notoriedade, o prestígio e a fama dos envolvidos 

são quesitos fundamentais para classificar tais acontecimentos como notícia; a proximidade, 

onde a distância geográfica serve como forma de avaliação para a seleção das notícias; a 

relevância, que serve como forma de classificar os assuntos que terão impacto sobre a vida 

das pessoas; o tempo, responsável por noticiar fatos atuais ou referir fatos que já aconteceram; 

a notabilidade, responsável por tornar notícia acontecimentos que envolvam muitas pessoas, 

ou então, fatos inusitados ou insólitos; o inesperado, que rompe com as expectativas da 

comunidade jornalística; o conflito ou a controvérsia, representado pela violência física ou 

simbólica; a infração, ou seja, a quebra de regras, o crime como notícia. 

Segundo Vizeu (2003), os valores-notícia são um conjunto de critérios, que envolvem 

operações e instrumentos. Com base nisso, os órgãos de informação enfrentam a tarefa de 

escolher, no dia-a-dia entre muitos fatos, uma quantidade estabelecida e garantida de boas 

notícias que podem ser vinculadas pelas mídias. 

Dentro dos valores-notícia de seleção, existem alguns critérios contextuais, que são o 

contexto do processo de produção das notícias. Faz-se, então, uma breve apresentação destes 

critérios. Começa-se com a questão da disponibilidade, ou seja, a facilidade de cobertura em 

certos acontecimentos. Passa-se então, para a questão do equilíbrio, onde os fatos deixam de 

ser notícia na atualidade por terem sido no passado. Chega-se na visualidade, onde a imagem 

é decisiva para a seleção ou não da notícia. Ressalta-se também, a questão da concorrência, 

que existe de forma direta e indireta entre as empresas jornalísticas. Por último, chama-se a 

atenção para a questão do dia noticioso, uma vez que existem dias com muitos 

acontecimentos com valor-notícia e dias com nenhum acontecimento que possa ser 

considerado um valor-notícia. Os valores-notícia de construção, podem ser entendidos pela 

seleção de todos os acontecimentos que de alguma forma se tornam relevantes para a criação 

de uma notícia. Pode-se citar como exemplos: a simplificação (uma notícia fácil de ser 

entendida toma o lugar de uma muito complexa); a amplificação (quanto mais forte for uma 

notícia, mais ela será notada); a relevância (a notícia só será notada se ela der sentidos aos 

acontecimentos); a personalização (valorização das pessoas envolvidas) e a dramatização, que 

é o reforço do lado emocional (TRAQUINA, 2005). 

Segundo o autor citado no parágrafo anterior, entende-se por notícia todo aquele 

acontecimento que ocorre quando tudo é inesperado, ou seja, é algo inusitado, que envolve 

várias pessoas e que de alguma forma possui ligações com os diversos critérios de 

noticiabilidade abordados nos parágrafos anteriores. 
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Além dos valores-notícia, há outros estudos que abordam a forma como as notícias são 

selecionadas. É o caso do gatekeeper. 

 

4.4  GATEKEEPER 

 

As dinâmicas que agem no interior dos grupos sociais deram origem a um estudo 

realizado por Kurt e Lewin no ano de 1947. Tal estudo viria a conceitualizar a teoria do 

gatekeeper. Foi analisado então, os meios e canais que influenciam na seqüência de 

comportamentos relativos a um determinado assunto. Pode-se concluir que, entre os canais 

existiam barreiras, capazes de filtrar todas as informações e selecionar o que de fato seriam 

importantes ou não para o desenvolvimento do processo. A passagem ou bloqueio através do 

canal, dependia diretamente de tudo que ocorria dentro da zona de filtragem. Estes canais 

referidos, seriam os canais de alimentação, utilizados no estudo, mas que poderiam  

facilmente ser utilizados também para designar os canais comunicativos entre as pessoas, ou 

melhor, entre os meios de comunicação e as massas (WOLF, 2003). 

 Quem controla essas zonas de filtragem são os chamados gatekeepers ou também 

conhecidos como sistemas objetivos de regras. Eles são responsáveis pela decisão de deixar 

passar as informações ou bloqueá-las. A teoria da ação pessoal ou a teoria do gatekeeper, na 

literatura acadêmica, foi a primeira teoria que surgiu nos anos 1950. O termo gatekeeper 

refere-se à pessoa que toma uma decisão em uma seqüência de decisões (VIZEU, 2002).  

 Embora elaborado por Kurt e Lewin, foi White no ano de 1950 quem utilizou este 

conceito para estudar o desenvolvimento do fluxo de notícias dentro dos canais dos órgãos de 

informação para individualizar os pontos que funcionam como barreiras e que estabelecem 

que as informações passem ou sejam rejeitadas. White analisou o trabalho de um jornalista 

com 25 anos de profissão, que tinha a função de receber e analisar todas as informações que 

chegavam na empresa onde trabalhava. O Mr. Gates como foi apelidado por White, era o 

responsável pela seleção de tudo o que viria ou não a ser noticiado em seu jornal. As escolhas 

assumiam características quantitativas e qualitativas e num montante de várias informações 

recebidas de uma agência qualquer, apenas uma acabaria estampada em alguma página do 

jornal (PENA, 2006). Neste estudo, pode-se então descobrir em que momento entra em cena o 

gatekeeper, que pode agir de forma clara e manifestar um motivo pessoal ou institucional para 

fazer as suas escolhas. Contudo, a questão pessoal das escolhas acaba dando espaço para o 

que pode ser explicado como um conjunto de valores que incluem critérios, sejam eles 

profissionais ou organizacionais. 
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 O jornalista é o ator principal nesta situação, pois é dele a função de selecionar as 

notícias que irão ao ar. Dentre os fatores que contribuem para as escolhas, podemos destacar o 

interesse jornalístico e não-jornalístico, a sua formação pessoal e profissional, sua experiência 

e o tempo para a seleção. Tem-se então, escolhas que tangem uma margem de erros e acertos 

(CURADO, 2002). 

 Pode-se dizer que, em parte, a todo o momento todo jornalista é um gatekeeper, pois, 

além das escolhas das pautas que mais interessam, cabe a ele também, a escolha dos detalhes 

que serão publicados. Um profissional pode abrir o portão para determinada informação em 

uma notícia e fechar para outros. Além disso, há profissionais, como os editores, que têm 

como função abrir ou fechar o portão para os fatos que serão divulgados, configurando-se 

como verdadeiros gatekeepers.  

 Dependendo do meio em que o jornalista vive, a análise das notícias pode sofrer 

influências. Elas que vão desde o seu ambiente social e comunitário até sua formação cultural 

e ideológica. É importante também a concepção do jornalista em relação a ética profissional. 

Essa concepção está ligada aos seus valores morais (SOUZA, 2007). 

 O processo de recusa ou aceitação das informações envolve muitos pontos que, 

Donohue; Tichenor; Olien, apud Wolf (2003, p. 163) tentam explicar: 

 

O gatekeeping nos mass media inclui todas as formas de controle da informação, 
que podem estabelecer-se nas decisões acerca da codificação das mensagens, da 
seleção, da formação da mensagem, da difusão, da programação, da exclusão de 
toda a mensagem ou das suas componentes. 

 

 O gatekeeper pode ser interpretado como a teoria que valoriza a ação pessoal, ou seja, 

o jornalista é o principal ator neste meio. Porém, com o passar dos anos os estudos que 

envolviam a teoria do gatekeeper foram perdendo espaço e pode-se chegar a uma conclusão: 

as decisões estavam mais influenciadas por critérios profissionais ligados às rotinas 

produtivas das notícias e à eficiência e velocidade do que por uma simples avaliação pessoal e 

individual do que seria considerada ou não uma notícia (PENA, 2006). 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

5  ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 O presente capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos por meio das 

análises realizadas neste estudo. Foram observados dois períodos diferentes do programa 

Globo Esporte, do bloco elaborado no Rio Grande do Sul e exibido pela RBS TV, afiliada da 

Rede Globo. O primeiro período de seis dias no mês de maio e o outro também de seis dias no 

mês de outubro, também de 2007. As análises feitas são iguais e tem como objetivo comparar 

as informações obtidas nos dois períodos para confrontá-las com as entrevistas realizadas com 

os editores do bloco estadual do referido programa.  

 Também foi realizada a observação participante das rotinas produtivas durante o 

segundo período com a finalidade de verificar, exclusivamente, como se repetem todos os dias 

os processos de produção. O foco foi no que fazem diariamente os editores e repórteres para 

que o programa seja exibido. As informações foram usadas para descrever as rotinas do Globo 

Esporte no Rio Grande do Sul. Entende-se que a observação participante é uma técnica que 

permite ao pesquisador estar inserido no ambiente de trabalho do objeto que se pretende 

estudar e que consiste na sua participação real junto ao grupo ou comunidade alvo do trabalho 

(MARCONI E LAKATOS, 1990).  

 A primeira fase compreende do dia quatorze de maio até o dia dezenove de maio. 

Trata-se de um período, teoricamente neutro, pois está situado em um momento em que não 

havia nenhum tema de relevância estadual em evidência no cenário esportivo do Rio Grande 

do Sul. O campeonato gaúcho havia terminado, o campeonato brasileiro estava na fase inicial 

e os telejornais no estado ainda não tinham preocupação com os jogos pan-americanos. O 

segundo período já possui uma característica diferente, pois está situado entre os dias oito de 

outubro e treze de outubro, momento em que, em tese, os times de futebol do Rio Grande do 

Sul estariam disputando jogos importantes no campeonato brasileiro, em busca de vitórias 

para conseguir vagas em competições internacionais, ou até mesmo para escapar da zona de 

rebaixamento para a série B. 

 Foi analisada somente a parte estadual do programa Globo Esporte (GE) e as 

informações obtidas na comparação entre os dois períodos foram apresentadas na forma de 

tabelas, onde foram apontadas as maneiras de apresentação da notícia, o tempo destinado a 

cada notícia e o time ou modalidade esportiva. O objetivo foi verificar qual modalidade 

esportiva ganhou mais destaque em cada um dos períodos e apontar se os resultados 

coincidem ou não. Essas informações foram confrontadas com os valores-notícia apontados 

pelos editores do programa como os mais utilizados para a seleção dos fatos. Foram aplicadas 
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entrevistas com perguntas abertas para o coordenador e editor-chefe do bloco estadual, Luiz 

Gustavo Manhago e para o apresentador e editor-chefe, Paulo Brito. Também foram 

entrevistados a repórter Eduarda Streb e o apresentador Jader Rocha, integrante da RBS TV e 

também da equipe de esportes da TVCOM (canal de TV à cabo do Grupo RBS). Assim, como 

outros integrantes da equipe esportiva da RBS TV que trabalham por trás das câmeras, como: 

Renato Collares Matte (gerente de esportes da emissora), Carmen Lopes (editora-chefe), 

Elisabete Fernandes (coordenadora de esportes), Gabriela Ruiz (editora) e Leandro Canto 

(editor de imagens).  

 

5.1  A ROTINA DIÁRIA DO GLOBO ESPORTE GAÚCHO 

 

 No Rio Grande do Sul, o programa conta com treze profissionais trabalhando na área 

do esporte. Desses, cinco são repórteres que atuam diretamente na produção das notícias, são 

eles: Débora de Oliveira, Eduarda Streb, Fernando Becker, Glauco Pasa e Luciano Calheiros. 

Os repórteres que trabalham pela parte da manhã (Eduarda Streb e Glauco Pasa) são os 

encarregados de checar todos os fatos que estão ocorrendo no esporte nesse turno e ainda 

fazem suas matérias e editam tudo antes do programa ir ao ar. Já os repórteres que trabalham 

na parte da tarde (Débora de Oliveira, Fernando Becker e Luciano Calheiros) são os 

responsáveis por noticiar tudo o que acontece durante o resto do dia, para que as informações 

possam ser divulgadas no programa do dia seguinte.  

 Não existe uma reunião de pauta diária da equipe responsável pelo GE estadual. Os 

repórteres e editores comunicam-se diariamente, para que os assuntos e pautas possam ser 

distribuídos para cara um. Há apenas uma reunião semanal, que ocorre nas segundas-feiras e 

tem como finalidade reunir todos os profissionais do esporte, para que estes possam conversar 

e trocar informações de forma mais direta. Dessa forma, eles tem uma noção do que poderá 

acontecer e virar notícia no resto da semana. Todos participam de forma a estabelecer uma 

prévia do que cada um tem em mente para trabalhar. Fala-se não apenas do programa GE; 

mas também das matérias divulgadas na parte nacional do programa; do TVCOM esportes 

(outro programa produzido e apresentado pela RBS TV só que em um canal de TV à cabo 

pertencente ao Grupo RBS); assim como, são discutidos assuntos relacionados as 

transmissões que serão feitas durante a semana. Na redação, os jornalistas se utilizam de 

programas de computador com atualização automática e simultânea, onde redigem o roteiro 

do Globo Esporte. Em que todos os terminais podem visualizar e editar os textos das matérias. 

Por serem poucas as pessoas envolvidas, as trocas de informações na véspera e antes de cada 



28 
 

 

programa ir ao ar acabam eliminando a reunião diária de pauta da equipe esportiva da 

emissora. 

 Normalmente, o programa tem uma duração em torno de seis minutos de segunda até 

sexta e de cinco minutos aos sábados. Mas isso não é fixo. Pode ocorrer uma variação para 

mais ou para menos, dependendo do Jornal do Almoço (JA), que é exibido antes do Globo 

Esporte pela RBS TV. Se o editor-chefe do Jornal do Almoço encerrar o programa antes do 

previsto, por alguma alteração de última hora, o GE fica um pouco maior. Se ocorrer o 

contrário e ultrapassar o tempo previsto, o programa de esportes fica mais curto. 

 O Globo Esporte conta com dois editores-chefes, sendo que um deles, Paulo Brito, é 

também o apresentador. Cabe a função de cumprir o papel de editor e de gatekeeper final a 

Luiz Gustavo Manhago. É ele quem cuida da parte final do programa, quem administra o 

tempo, a entrada ou corte das matérias, enquanto o GE está no ar. É quem traz pra si a 

responsabilidade do erro ou do acerto. Por sua vez, pelo fato de estar no estúdio no momento 

em que o programa é exibido, Paulo Brito não tem como acompanhar as mudanças no tempo 

total do telejornal e por isso não tem uma função tão decisiva nesta etapa de finalização. Todo 

o trabalho realizado pelos editores-chefes é controlado pelo gerente de esportes, Renato 

Collares Matte, responsável por todos os programas esportivos da RBS TV. 

  

5.2  O GLOBO ESPORTE ESTADUAL 

 

 Para melhor entendimento desta parte, vão ser apresentadas nas próximas páginas, 

tabelas com detalhamentos dos seis dias analisados no primeiro período e dos outros seis dias 

do segundo período. Foi observado apenas o bloco estadual do programa Globo Esporte. Os 

tempos analisados no estudo são referentes apenas as notícias. Não foram contabilizados os 

tempos referentes as vinhetas, escaladas e as cabeças das matérias. Mesmo assim, apresenta-

se o tempo total de duração do programa em cada edição. É nesta parte do trabalho que foi 

aplicado o estudo de caso do programa Globo Esporte. Segundo Hartley, apud Dias (2000), o 

estudo de caso pode ser entendido como uma investigação detalhada de uma ou mais 

organizações ou grupos dentro de uma organização, com a tarefa de analisar o contexto e os 

processos que envolvem o objeto de estudo. No presente trabalho, o que interessa é a relação 

entre o fenômeno e o seu contexto. O estudo de caso não é um método propriamente dito, mas 

uma estratégia de pesquisa. Observa-se os fenômenos em seu ambiente natural e através de 

diversos meios se coletam os dados necessários. Dentro do estudo, temos vários métodos de 

trabalho, como: entrevistas, observação participante, estudos de campo, entre outros. Todo o 
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estudo de caso depende do olhar e modo como o pesquisador trata os assuntos e determina 

quais os fatores são importantes para o bom andamento do mesmo. Pode-se dizer que, uma 

das funções do estudo de caso é fazer com que o pesquisador gere novas hipóteses e crie 

novas teorias. 

 Utilizou-se abreviaturas para definir os formatos apresentados pelas notícias. Segundo 

definições estabelecidas pelo professor e doutor em comunicação social, Guilherme  Jorge de 

Rezende (2000), em seu livro “Telejornalismo no Brasil, um perfil editorial”, entende-se por 

“VT” as matérias (reportagens) produzidas e editadas por repórteres. Este formato é composto 

por uma “cabeça” (introdução da informação que é lida pelo apresentador do telejornal), “off” 

(a parte da matéria que o repórter narra seu texto em cima das imagens, de forma que se 

estabeleça um sincronismo), passagem (que pode ser ao vivo ou gravada e é o momento em 

que o repórter aparece na notícia e dá alguma informação necessária, assim como, deixa claro 

sua presença no local da reportagem) e sonoras (que são as imagens e áudios das entrevistas 

realizadas pelo repórter). Ao final pode existir ainda o “pé”, que tem a função de finalizar a 

notícia e que, assim como a “cabeça”, deve ser lida pelo apresentador. 

     O segundo formato a “NC” ou nota coberta. É um relato breve de certo 

acontecimento. Nela existem imagens que são apresentadas junto com um texto, ou seja, o 

off, que é lido pelo apresentador. A nota coberta serve para dar um maior detalhamento dos 

fatos que não foram transformados em reportagens, mas que por terem imagens para mostrar 

o ocorrido acabam assumindo esse formato. Tem-se também, a “NP” ou seja, a nota pelada, 

que ao contrário da nota coberta, não têm imagens. É feita apenas uma leitura de um texto 

pelo apresentador. As sonoras estão representadas pela sigla “SO”. Normalmente, não 

entraram isoladamente na definição de formatos da notícia, mas no caso do programa 

analisado, contatou-se que, em algumas edições, os editores do programa utilizaram as 

entrevistas gravadas pelos repórteres de forma independente, sem integrar uma reportagem, 

como um comentário feito pelo entrevistado de algo distinto.  

Outro formato da notícia é o “STD”, mais conhecido como stand up. Nele o repórter 

aparece de pé e dirigindo-se à câmera. Este formato serve para mostrar que o jornalista estava 

presente no local do fato. Pode ser uma entrada ao vivo, mas normalmente é gravado. É 

utilizado todas as vezes que se tem informações que rendem mais do que uma nota pelada, 

mas não se tem imagens suficientes para inserir em cima do texto do repórter. Para concluir os 

formatos apresentados nesta análise, temos a “CH” ou a chamada, que embora não faça parte 

da classificação do professor Rezende, pode ser entendida como a parte do telejornal que faz 
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referência a outro programa da emissora. Serve então, para divulgar a programação que será 

exibida em uma etapa posterior ao programa. 

 Nas tabelas também são apresentadas as funções de cada profissional. A sigla “R” é 

referente aos repórteres do programa. O “N” representa o narrador das notas e o “E” designa 

os entrevistados que aparecem nas sonoras.  

 A seguir teremos as tabelas com os dois períodos analisados, as descrições dos 

conteúdos dos programas e  a continuação da análise. 

 

5.2.1 Primeiro período: maio de 2007 

 

 O primeiro programa analisado do primeiro período foi ao ar no dia quatorze de maio 

de 2007. O programa iniciou com um VT relacionado ao Internacional com tempo de um 

minuto e cinqüenta e nove segundos, produzido pelo repórter Luciano Calheiros. O segundo 

VT foi do Grêmio. Teve duração de um minuto e vinte e oito segundos e foi elaborado pelo 

repórter de uma afiliada da Rede Globo no Paraná, Rogério Tavares. Depois o programa 

exibiu uma NC de sete segundos referente ao time do Juventude lida por Paulo Brito. Na 

seqüência do Juventude ainda entrou uma sonora de trinta e três segundos com o técnico Ivo 

Wortmann. O último assunto do dia foi uma NP sobre a natação lida por Paulo Brito, com 

onze segundos. A duração total do programa (bloco estadual) foi de seis minutos e cinco 

segundos (ver TABELA 1). 

 

TIME/MODALIDADE FORMATO DURAÇÃO FUNÇÃO 
1. INTERNACIONAL VT 00:01:59 LUCIANO CALHEIROS (R) 
2. GRÊMIO VT 00:01:28 ROGÉRIO TAVARES (R) 
3. JUVENTUDE NC 00:00:07 PAULO BRITO (N) 
4. JUVENTUDE SO 00:00:33 IVO WORTMANN (E) 
5. NATAÇÃO PAN NP 00:00:11 PAULO BRITO (N) 

DURAÇÃO TOTAL DO PROGRAMA INCLUINDO VINHETAS,ESCALADA E CABEÇAS (BLOCO ESTADUAL): 
00:06:05 

TABELA 1: Assuntos exibidos no bloco estadual do Globo Esporte no dia 14 de maio de 

2007 

 

 O segundo programa analisado é referente ao dia quinze de maio de 2007. Na abertura 

do programa foi apresentado um VT do Grêmio, de um minuto e dezoito segundos de 

duração, produzido pela repórter Débora de Oliveira. Depois foi apresentado um VT do 

Internacional, com um minuto e dezessete segundos, do repórter Fernando Becker. Ainda com 
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o Internacional, o apresentador Paulo Brito leu uma NP com duração de sete segundos. Em 

seguida entrou um VT do Juventude, apresentado pelo repórter Rafael Rocha de Caxias do 

Sul, com tempo de um minuto e cinco segundos. Dando seqüência, o apresentador Paulo Brito 

leu uma NP do Internacional de Santa Maria que fechou com dezessete segundos. Foi exibido 

ainda um VT sobre o judô, com produção da repórter Alice Bastos Neves, com duração de 

cinqüenta e três segundos. No encerramento deste bloco, Paulo Brito ainda apresentou uma 

NC sobre a ginástica, fechando com tempo de quarenta e um segundos. A duração total do 

programa (bloco estadual) foi de seis minutos e quarenta e oito segundos (ver TABELA 2). 

 

TIME/MODALIDADE FORMATO DURAÇÃO FUNÇÃO 
1. GRÊMIO VT 00:01:18 DÉBORA DE OLIVEIRA (R) 
2. INTERNACIONAL VT 00:01:17 FERNANDO BECKER (R) 
3. INTERNACIONAL NP 00:00:07 PAULO BRITO (N) 
4. JUVENTUDE VT 00:01:05 RAFAEL ROCHA (R) 
5. INTER-SM NP 00:00:17 PAULO BRITO (N) 
6. JUDO VT 00:00:53 ALICE BASTOS NEVES (R) 
7. GINÁSTICA NC 00:00:41 PAULO BRITO (N) 

DURAÇÃO TOTAL DO PROGRAMA INCLUINDO VINHETAS, ESCALADA E CABEÇAS (BLOCO ESTADUAL): 
00:06:48 

TABELA 2: Assuntos exibidos no bloco estadual do Globo Esporte no dia 15 de maio de 

2007 

 

 O terceiro programa analisado nesse primeiro período foi ao ar no dia dezesseis de 

maio de 2007. Mais uma vez o futebol foi assunto que abriu o programa com uma NC do 

Grêmio de trinta e nove segundos, apresentada por Paulo Brito. O segundo assunto também 

foi o Grêmio, com um VT do repórter Glauco Pasa, com um minuto e seis segundos de 

duração. Após foi exibido um VT do Internacional do repórter Fernando Becker, com duração 

de um minuto e doze segundos. Assim como o Grêmio, o Internacional apareceu duas vezes 

também com um segundo VT, desta vez do repórter Luciano Calheiros, com o tempo de 

cinqüenta e três segundos. Para encerrar o bloco, entrou um VT sobre a natação apresentado 

pelo repórter Mateus Dagostin, com cinqüenta e nove segundos. A duração total do programa 

(bloco estadual) foi de seis minutos e sete segundos (ver TABELA 3). 
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TIME/MODALIDADE FORMATO DURAÇÃO FUNÇÃO 
1. GRÊMIO NC 00:00:39 PAULO BRITO (N) 
2. GRÊMIO VT 00:01:06 GLAUCO PASA (R) 
3. INTERNACIONAL VT 00:01:12 FERNANDO BECKER (R) 
4. INTERNACIONAL VT 00:00:53 LUCIANO CALHEIROS (R) 
5. NATAÇÃO VT 00:00:59 MATEUS DAGOSTIN (R) 

DURAÇÃO TOTAL DO PROGRAMA INCLUINDO VINHETAS, ESCALADA E CABEÇAS (BLOCO ESTADUAL): 
00:06:07 

TABELA 3: Assuntos exibidos no bloco estadual do Globo Esporte no dia 16 de maio de 

2007 

 

 O quarto programa foi exibido no dia dezessete de maio de 2007. Foi ao ar com um 

VT do Grêmio, com tempo de um minuto e quarenta e sete segundos, do repórter Glauco 

Pasa. Em seguida foi exibido outro VT do Grêmio, da Eduarda Streb, com tempo de 

cinqüenta e três segundos. Depois entrou um VT do Internacional, com duração de um minuto 

e doze segundos, do repórter Fernando Becker. E o bloco encerrou com um VT de vôlei da 

repórter Alice Bastos Neves, com tempo de um minuto e oito segundos. A duração total do 

programa (bloco estadual) foi de cinco minutos e cinqüenta e oito segundos (ver TABELA 4). 

 

TIME/MODALIDADE FORMATO DURAÇÃO FUNÇÃO 
1. GRÊMIO VT 00:01:47 GLAUCO PASA (R) 
2. GRÊMIO VT 00:00:53 EDUARDA STREB (R) 
3. INTERNACIONAL VT 00:01:12 FERNANDO BECKER (R) 
4. VOLEI VT 00:01:08 ALICE BASTOS NEVES (R) 

DURAÇÃO TOTAL DO PROGRAMA INCLUINDO VINHETAS, ESCALADA E CABEÇAS (BLOCO ESTADUAL): 
00:05:58 

TABELA 4: Assuntos exibidos no bloco estadual do Globo Esporte no dia 17 de maio de 

2007 

 

O quinto programa analisado foi ao ar no dia dezoito de maio de 2007. O Internacional 

abriu o programa com um VT do repórter Luciano Calheiros, com tempo de um minuto. 

Também com o Internacional, o repórter Fernando Becker apresentou um VT com duração de 

um minuto e doze segundos. Na seqüência foi exibido um VT do Grêmio, com um minuto e 

dezenove segundos de duração, da repórter Eduarda Streb. Ainda no futebol, entrou um VT 

do Juventude, com um minuto e seis segundos, da repórter Juliana Bolson da RBS TV de 

Caxias do Sul. O encerramento do programa foi com uma CH produzida pelo repórter Mateus 

Dagostin, com tempo de trinta e seis segundos, divulgando as atrações do programa RBS 
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Esportes, apresentado pela emissora nas manhãs de sábado. A duração total do programa 

(bloco estadual) foi de seis minutos e doze segundos (ver TABELA 5). 

TIME/MODALIDADE FORMATO DURAÇÃO FUNÇÃO 
1. INTERNACIONAL VT 00:01:00 LUCIANO CALHEIROS (R) 
2. INTERNACIONAL VT 00:01:12 FERNANDO BECKER (R) 
3. GRÊMIO VT 00:01:19 EDUARDA ESTREB (R) 
4. JUVENTUDE VT 00:01:06 JULIANA BOLSON (R) 
5. RBS ESPORTE CH 00:00:36 MATEUS DAGOSTIN (R) 

DURAÇÃO TOTAL DO PROGRAMA INCLUINDO VINHETAS E CABEÇAS (BLOCO ESTADUAL): 
00:06:12 

TABELA 5: Assuntos exibidos no bloco estadual do Globo Esporte no dia 18 de maio de 

2007 

 

 O sexto e último dia de apresentação do programa na semana foi ao ar no dia dezenove 

de maio de 2007. O Internacional abriu o programa com um VT do repórter Luciano 

Calheiros, com duração de um minuto e dezesseis segundos. Depois foi a vez do Grêmio ir ao 

ar com um VT de um minuto e oito segundos, do repórter Glauco Pasa. O Juventude também 

apareceu com um VT da repórter da RBS TV de Caxias do Sul, Juliana Bolson, com tempo de 

quarenta e seis segundos. Para encerrar o programa, foi exibido um VT sobre a maratona de 

Porto Alegre com duração de quarenta e dois segundos, da repórter Eduarda Estreb. A 

duração total do programa (bloco estadual) foi de cinco minutos e dezesseis segundos (ver 

TABELA 6). 

 

TIME/MODALIDADE FORMATO DURAÇÃO FUNÇÃO 
1. INTERNACIONAL VT 00:01:16 LUCIANO CALHEIROS (R) 
2. GRÊMIO VT 00:01:08 GLAUCO PASA (R) 
3. JUVENTUDE VT 00:00:46 JULIANA BOLSON (R) 
4. MARATONA VT 00:00:42 EDUARDA STREB (R) 

DURAÇÃO TOTAL DO PROGRAMA INCLUINDO VINHETAS E CABEÇAS (BLOCO ESTADUAL): 
00:05:16 

TABELA 6: Assuntos exibidos no bloco estadual do Globo Esporte no dia 19 de maio de 

2007 

 

5.2.2 Segundo período: outubro de 2007  

 

 O primeiro dia de análise do segundo período é referente ao programa que foi exibido 

no dia oito de outubro de 2007. O bloco estadual iniciou com um VT do Internacional do 
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repórter Fernando Becker, com duração de um minuto e quarenta e nove segundos. Depois 

entrou uma NC do Juventude apresentada pelo Paulo Brito, com tempo de trinta e oito 

segundos. Em seguida foi exibido um VT do Grêmio do repórter Glauco Pasa, com um 

minuto e dezessete segundos, e uma NP com a classificação do campeonato brasileiro lida por 

Paulo Brito, com dezessete segundos de duração. Ainda apareceu uma NC sobre o time de 

futsal da ULBRA, de quarenta e dois segundos, lida por Gustavo Manhago e um VT sobre o 

School Games, da repórter Alice Bastos Neves, com duração de um minuto e quatro 

segundos. O encerramento do programa foi dado com uma NP sobre o campeonato estadual 

de vôlei, com dezenove segundos, lida por Paulo Brito. A duração total do programa (bloco 

estadual) foi de seis minutos e trinta segundos (ver TABELA 7). 

 

TIME/MODALIDADE FORMATO DURAÇÃO FUNÇÃO 
1. INTERNACIONAL VT 00:01:49 FERNANDO BECKER (R) 
2. JUVENTUDE NC 00:00:38 PAULO BRITO (N) 
3. GRÊMIO VT 00:01:17 GLAUCO PASA (R) 
4. CLASSIFICAÇÃO NP 00:00:17 PAULO BRITO (N) 
5. ULBRA NC 00:00:42 GUSTAVO MANHAGO (N) 
6. SCHOOL GAMES VT 00:01:04 ALICE BASTOS NEVES (R) 
7. VOLEI NP 00:00:19 PAULO BRITO (N) 

DURAÇÃO TOTAL DO PROGRAMA INCLUINDO VINHETAS, ESCALADA E CABEÇAS (BLOCO ESTADUAL): 
00:06:30 

TABELA 7: Assuntos exibidos no bloco estadual do Globo Esporte no dia 8 de outubro de 

2007 

 

 O segundo dia de análise do segundo período refere-se ao programa exibido no dia 

nove de outubro de 2007. O Globo Esporte iniciou com um VT do Internacional do repórter 

Luciano Calheiros, com um minuto e vinte segundos de duração. Na seqüência entrou um VT 

do Grêmio, com tempo de um minuto e trinta e um segundos, elaborado pela repórter Débora 

de Oliveira. O programa também destinou espaço para outros esportes. Foi exibido um VT 

sobre natação, da repórter Vanessa Felipe, com um minuto e treze segundos. O futsal também 

entrou com uma NC de cinqüenta e um segundos, de Paulo Brito. Ainda com o futsal, uma 

NP de cinco segundos com apresentação também de Paulo Brito. Os últimos assuntos do 

bloco foram o vôlei, com um STD do repórter Rodrigo Cordeiro, fechado em quarenta 

segundos. E por último uma NP sobre o estadual de basquete lida por Paulo Brito, com tempo 

de nove segundos. A duração total do programa (bloco estadual) foi de seis minutos e um 

segundo (ver TABELA 8). 
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TIME/MODALIDADE FORMATO DURAÇÃO FUNÇÃO 
1. INTERNACIONAL VT 00:01:20 LUCIANO CALHEIROS (R) 
2. GRÊMIO VT 00:01:31 DÉBORA DE OLIVEIRA (R) 
3. NATAÇÃO VT 00:01:13 VANESSA FELIPE (R) 
4. FUTSAL NC 00:00:51 PAULO BRITO (N) 
5. FUTSAL NP 00:00:05 PAULO BRITO (N) 
6. VOLEI STD 00:00:40 RODRIGO CORDEIRO (R) 
7. BASQUETE NP 00:00:09 PAULO BRITO (N) 

DURAÇÃO TOTAL DO PROGRAMA INCLUINDO VINHETAS, ESCALADA E CABEÇAS (BLOCO ESTADUAL): 
00:06:01 

TABELA 8: Assuntos exibidos no bloco estadual do Globo Esporte no dia 9 de outubro de 

2007 

 

 O terceiro dia de análise foi ao ar no dia dez de outubro de 2007. O GE iniciou com 

um VT do Internacional, com duração de um minuto e dezessete segundos, do repórter 

Fernando Becker. Depois entrou um VT do Grêmio da repórter Eduarda Streb, com tempo de 

um minuto e vinte e cinco segundos. O Juventude apareceu em um VT de cinqüenta e três 

segundos, produzido pela repórter Juliana Bolson de Caxias do Sul. O apresentador Paulo 

Brito ainda leu uma NP sobre a arbitragem gaúcha no futebol internacional, com duração de 

quinze segundos. Entrou também um VT sobre vôlei, com um minuto e dezoito segundos, do 

repórter Rodrigo Cordeiro. E por último foi exibido um VT sobre basquete do repórter Julio 

Cunha Neto, com um minuto e dezoito segundos de duração. A duração total do programa 

(bloco estadual) foi de seis minutos e quarenta e três segundos (ver TABELA 9). 

 

TIME/MODALIDADE FORMATO DURAÇÃO FUNÇÃO 
1. INTERNACIONAL VT 00:01:17 FERNANDO BECKER (R) 
2. GRÊMIO VT 00:01:25 EDUARDA ESTREB (R) 
3. JUVENTUDE VT 00:00:53 JULIANA BOLSON (R) 
4. ARBITRAGEM NP 00:00:15 PAULO BRITO (N) 
5. VOLEI VT 00:01:18 RODRIGO CORDEIRO (R) 
6. BASQUETE VT 00:01:08 JULIO CUNHA NETO (R) 

DURAÇÃO TOTAL DO PROGRAMA INCLUINDO VINHETAS, ESCALADA E CABEÇAS (BLOCO ESTADUAL): 
00:06:43 

TABELA 9: Assuntos exibidos no bloco estadual do Globo Esporte no dia 10 de outubro de 

2007 
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 O quarto dia de análise foi ao ar no dia onze de outubro de 2007. O Grêmio abriu o 

programa, com um VT de um minuto e vinte e oito segundos de duração, da repórter Eduarda 

Streb. Em seguida foi a vez do Internacional com um VT do repórter Glauco Pasa, com um 

minuto e nove segundos de duração. O Juventude aparece em um VT de um minuto e oito 

segundos da repórter Juliana Bolson de Caxias do sul. O programa teve também um VT sobre 

a SER Cruz Alta do repórter Rogério Giaretta Junior, com tempo de um minuto e quarenta e 

sete segundos. E no encerramento do bloco, o apresentador Paulo Brito leu uma NP sobre 

vôlei, que fechou com tempo de onze segundos. A duração total do programa (bloco estadual) 

foi de cinco minutos e cinqüenta e dois segundos (ver TABELA 10). 

 

TIME/MODALIDADE FORMATO DURAÇÃO FUNÇÃO 
1. GRÊMIO VT 00:01:28 EDUARDA STREB (R) 
2. INTERNACIONAL VT 00:01:09 GLAUCO PASA (R) 
3. JUVENTUDE VT 00:01:08 JULIANA BOLSON (R) 
4. SER. CRUZ ALTA VT 00:01:47 ROGÉRIO GIARETTA JUNIOR (R) 
5. VOLEI NP 00:00:11 PAULO BRITO (N) 

DURAÇÃO TOTAL DO PROGRAMA INCLUINDO VINHETAS, ESCALADA E CABEÇAS (BLOCO ESTADUAL): 
00:05:52 

TABELA 10: Assuntos exibidos no bloco estadual do Globo Esporte no dia 11 de outubro de 

2007 

 

 O penúltimo dia de análise foi ao ar no dia doze de outubro de 2007. Um VT sobre as 

crianças no futebol foi a assunto que abriu o programa. A reportagem foi apresentada pela 

repórter Débora de Oliveira e fechou com tempo de um minuto e quarenta segundos. Depois 

entrou uma NP do Juventude lida por Paulo Brito, com tempo de quatorze segundos; um VT 

do Internacional do repórter Glauco Pasa, com duração de cinqüenta e cinco segundos, e um 

VT do Grêmio, de um minuto e um segundo, do repórter Fernando Becker. Foi exibido 

também um VT sobre vôlei do repórter Jader Rocha, fechado com o tempo de quarenta e oito 

segundos. E por último, o programa exibiu uma CH para o programa RBS Esporte, com 

tempo de trinta e dois segundos, do repórter Mateus Dagostin. A duração total do programa 

(bloco estadual) foi de seis minutos e dezessete segundos (ver TABELA 11). 
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TIME/MODALIDADE FORMATO DURAÇÃO FUNÇÃO 
1. DIA DAS CRIANÇAS VT 00:01:40 DÉBORA DE OLIVEIRA (R) 
2. JUVENTUDE NP 00:00:14 PAULO BRITO (N) 
3. INTERNACIONAL VT 00:00:55 GLAUCO PASA (R) 
4. GRÊMIO VT 00:01:01 FERNANDO BECKER (R) 
5. VOLEI VT 00:00:48 JADER ROCHA (R) 
6. RBS ESPORTE CH 00:00:32 MATEUS DAGOSTIN (R) 

DURAÇÃO TOTAL DO PROGRAMA INCLUINDO VINHETAS, ESCALADA E CABEÇAS (BLOCO ESTADUAL): 
00:06:17 

TABELA 11: Assuntos exibidos no bloco estadual do Globo Esporte no dia 12 de outubro de 

2007 

 

 O último programa analisado neste estudo foi exibido no dia treze de outubro de 2007. 

O Juventude abriu o bloco com um VT da repórter Juliana Bolson de um minuto e dez 

segundos de duração. Depois foi a vez do Internacional aparecer com um VT produzido pelo 

repórter Fernando Becker, com duração de um minuto e vinte e quatro segundos. Ainda com o 

Internacional, Gustavo Manhago, que nesse dia substituiu Paulo Brito que estava de folga e 

apresentou o telejornal, leu uma NP com tempo de seis segundos. A seguir foi a vez do 

Grêmio aparecer com um VT de um minuto e vinte segundos da repórter Eduarda Streb. O 

encerramento do programa foi com uma NP sobre futsal lida por Gustavo Manhago, com 

tempo total de quatorze segundos. A duração total do bloco estadual foi de quatro minutos e 

quarenta e seis segundos (ver TABELA 12). 

 

TIME/MODALIDADE FORMATO DURAÇÃO FUNÇÃO 
1. JUVENTUDE VT 00:01:10 JULIANA BOLSON (R) 
2. INTERNACIONAL VT 00:01:24 FERNANDO BECKER (R) 
3. INTERNACIONAL NP 00:00:06 GUSTAVO MANHAGO (N) 
4. GRÊMIO VT 00:01:20 EDUARDA STREB (R) 
5. FUTSAL NP 00:00:14 GUSTAVO MANHAGO (N) 

DURAÇÃO TOTAL DO PROGRAMA INCLUINDO VINHETAS, ESCALADA E CABEÇAS (BLOCO ESTADUAL): 
00:04:46 

TABELA 12: Assuntos exibidos no bloco estadual do Globo Esporte no dia 13 de outubro de 

2007 

 

 Após realizada a análise dos doze dias de exibição do programa, nos dois períodos, 

apresenta-se uma tabela comparativa entre os dois momentos, para que se possa saber em 

números ou exibições, quantos foram os assuntos relacionados ao futebol e quantos foram de 

outros esportes (ver TABELA 13). 
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MODALIDADE PERÍODO DE MAIO PERÍODO DE OUTUBRO 

FUTEBOL 23 EXIBIÇÕES 22 EXIBIÇÕES 

OUTROS ESPORTES 7 EXIBIÇÕES 14 EXIBIÇÕES 

TABELA 13: Comparação entre conteúdos exibidos sobre futebol e outros esportes 

  

 Observa-se que há um equilíbrio entre os dois períodos no número de matérias 

referentes ao futebol. Mesmo em maio, no primeiro período, quando o campeonato brasileiro 

estava iniciando e o principal campeonato estadual havia terminado, o futebol não deixou de 

pautar o programa Globo Esporte no Rio Grande do Sul e apareceu vinte e três vezes, durante 

os seis dias de apresentação do programa na primeira semana analisada. Já no período de 

outubro, o futebol esteve presente em vinte e duas matérias, uma a menos do que no anterior.  

 Em relação ao número de exibições de outras modalidades esportivas, o GE incluiu em 

sua pauta durante o primeiro período analisado, sete matérias, contra quatorze exibidas no 

segundo período em outubro, que em tese seria a época em que o futebol estaria mais em 

evidência, em meio ao campeonato brasileiro e não deixaria sobrar muito espaço para que 

outros esportes fossem divulgados pelo programa.  

 Isso pode ser justificado pelo fato de que, neste último período, ocorreram 

competições de esportes coletivos de quadras e que envolveram equipes gaúchas, que 

obtiveram destaque. Outro ponto que favoreceu essa diferença foi o fato de que na segunda 

semana a maioria dos jogos noticiados pelo programa tinha a cobertura do canal TVCOM, 

pertencente ao grupo RBS. Dessa forma, o GE apresentado no Rio Grande do Sul teve que 

fazer a divulgação dessas coberturas a fim de prestigiar os eventos promovidos pela emissora. 

 Já na Tabela 14 é possível observar os tempos totais que foram destinados para o 

futebol e para os demais esportes, levando em consideração ambos os períodos analisados.  

 

MODALIDADE PERÍODO DE MAIO PERÍODO DE OUTUBRO 

FUTEBOL 00:23:40 00:24:04 

OUTROS ESPORTES 00:06:10 00:09:04 

TABELA 14: Comparação entre tempo destinado ao futebol e para outros esportes 
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 Pode-se perceber que, assim como na TABELA 13, os números referentes à matérias 

sobre o futebol são muito equilibrados. No primeiro período, em maio de 2007, a soma total 

dos tempos das matérias destinas ao futebol resultou em vinte e três minutos e quarenta 

segundos, contra vinte e quatro minutos e quatro segundos do segundo período, em outubro 

do mesmo ano. Pode-se perceber que independentemente do período do ano, o futebol aparece 

de forma hegemônica no programa de esportes. 

 Em relação ao tempo destinado aos demais esportes, percebe-se que houve um leve 

acréscimo, que pode ser reflexo de um aumento geral de tempo do próprio programa, que 

cresceu tanto na divulgação de assuntos ligados ao futebol, como dos demais esportes. Em 

maio, a soma foi de seis minutos e dez segundos e em outubro o número cresceu um pouco 

mais e chegou a nove minutos e quatro segundos de duração. Números esses que, sequer 

conseguem se chegar perto dos números do futebol, que exerce sua superioridade no bloco 

estadual do programa esportivo. 

 Segundo o editor-chefe Luiz Gustavo Manhago, dentro de todos os esportes 

apresentados no programa, o futebol não pode faltar em nenhum dia e Grêmio e Internacional 

são peças fundamentais para a produção dos programas. Para o referido editor-chefe, existe 

uma regra que impõe que sempre existam notícias sobre estes dois times, pois veiculando 

notícias de ambos os times, se mexe e se mobiliza praticamente com todo o estado do Rio 

Grande do Sul. Para Manhago, o futebol é uma paixão nacional e não adianta tentar fazer uma 

comparação com outras modalidades esportivas que não movem tanto as pessoas como o 

futebol. Se tiver um jogo da dupla Gre-Nal (nome atribuído popularmente ao confronto entre 

as duas equipes) em um final de semana, o público normalmente é grande, enquanto que no 

futsal, basquete ou vôlei, não é tão expressivo. “O futebol tem este predomínio no programa 

por uma questão lógica, a paixão da população”, enfatiza o editor-chefe. Mas, segundo os 

demais repórteres e editores, o Globo Esporte estadual não é todo sobre futebol e a equipe 

está procurando dar atenção para outras modalidades, como os esportes coletivos de quadra. 

Não existe uma preferência por um ou outro time, os tempos normalmente se equivalem para 

Grêmio e Internacional. Os critérios de noticiabilidade do GE ficam em torno do impacto 

causado pela abrangência da notícia e também pelo número de pessoas envolvidas e 

interessadas nessas duas equipes. Isso fica evidente quando acontece de não ter nada de novo 

em um destes times, mas que, mesmo assim, o repórter tem que ir ao estádio e descobrir 

algum fato que talvez possa até não ser novo, mas que seja no mínimo de interesse coletivo. 

Seria esta uma questão de demanda e o programa procura sempre atender a essa questão da 

melhor forma possível a fim de satisfazer as duas maiores torcidas do estado. Foi o que 
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ocorreu no dia dezesseis de maio de 2007, quando o programa exibiu uma entrevista com o 

então ex-treinador do Internacional, Abel Braga. O repórter Luciano Calheiros conversou com 

o treinador sobre a situação de seu ex-time e  uma possível contratação de Abel por um time 

dos Emirados Árabes. Este assunto pode ter entrado na pauta do programa para fechar o 

tempo destinado ao Internacional, uma vez que só existiam informações corriqueiras de 

treinos no estádio Beira-Rio. 

 Em entrevista semi-estruturada com a repórter Eduarda Streb, pode-se realmente 

constatar esta situação relatada anteriormente. Segundo Streb, uma das características 

principais dela é estar sempre em busca do novo. É preciso encontrar o diferencial e ser 

criativo é fundamental para alcançar um bom nível de trabalho. Naqueles dias em que nada 

diferente acontece, Eduarda Streb procura produzir uma matéria que além de ser interessante 

para o telespectador, ainda possua o caráter informativo. 

Em informações colhidas junto a equipe do GE, o tempo do programa fica divido em 

duas partes. A primeira para Grêmio e Internacional, que ocupam em torno de 3 minutos 

diários e a segunda para noticiar assuntos de outros times e esportes. “Um exemplo é: se o 

Juventude for jogar no dia da apresentação do programa, é apresentada uma matéria sobre ele. 

Mas, se for jogar dois ou três dias depois, não entrará nada”, conforme relata o editor-chefe 

Gustavo Manhago. Para os demais esportes, o funcionamento é semelhante a este, com a 

ressalva de que sempre que alguma modalidade for promovida ou possuir transmissão da RBS 

TV ou do canal TVCOM, será dada uma atenção especial para esta modalidade, que será 

noticiada pelo programa de esportes. Segundo o narrador esportivo, apresentador e repórter da 

RBS TV e TV COM, Jader Rocha, existe uma parceria interna entre a equipe do programa GE 

e a equipe de esportes da TVCOM. As matérias são produzidas para serem aproveitadas tanto 

na RBS TV como no canal por assinatura. As reportagens apresentadas no programa do canal 

aberto, também são exibidas no canal fechado, como por exemplo no programa TVCOM 

Esportes, que vai ao ar à noite. 

 O gerente de esportes da RBS TV, Renato Matte, avalia o programa Globo Esporte, 

como um importante mecanismo de divulgação das notícias esportivas do Rio Grande do Sul. 

O programa serve como um elo de comunicação entre o sul e o resto do país, uma vez que, 

segundo ele, o futebol do Rio Grande do Sul ainda fica a mercê da competição com equipes 

do eixo RJ-SP, que visivelmente recebem um maior apoio por parte da Rede Globo de 

Televisão.  

 Talvez este também seja um dos motivos que leva o programa a apresentar mais 

noticias sobre futebol do que outros esportes. Devido a limitação de tempo que a Globo impõe 
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às suas afiliadas e a falta de interesse com os times gaúchos, o pouco tempo que resta para o 

Globo Esporte estadual faz com que o programa acabe dando mais espaço para o futebol, em 

vez de noticiar uma modalidade esportiva diferente.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após coletadas todas as informações e analisadas todas as edições selecionadas do 

programa Globo Esporte estadual, pode-se chegar a conclusão de que o programa apresentado 

no estado do Rio Grande do Sul pode ser classificado como um Globo Futebol e não como 

um programa que destina espaços iguais para todos os esportes. Com isso, o programa não 

justifica seu nome como um todo. O que leva a esta conclusão, foi a questão levantada pelos 

próprios editores do programa, que relataram que uma regra estabelece que metade do 

programa contenha informações sobre o futebol dos dois times maiores do estado 

(Internacional e Grêmio) e que a outra metade pode conter informações de times menores e 

por ventura noticiar outros esportes. Constatou-se que, cerca de 90% do espaço do programa é 

destinado ao futebol, sobrando algo em torno de 10% para as demais modalidades esportivas. 

Outro ponto chave para esta afirmação é a relevância com que se trata a questão do nome do 

programa, Globo Esporte, uma vez que é dada toda a atenção para o futebol. 

 No confrontamento proposto na idealização deste estudo, pretendia-se colocar frente-

a-frente as informações obtidas na entrevistas e obtidas na análise das gravações do programa. 

Os resultados comprovaram que todo o processo de montagem do programa é realizado de 

forma a noticiar os fatos relacionados com o futebol dos times gaúchos e se necessário incluir 

alguma outra categoria esportiva. Este fato mais uma vez torna possível a afirmação de que o 

programa seria um programa de futebol e não um programa esportivo em geral. 

 Um dos tantos motivos que leva o programa a apresentar mais notícias sobre futebol 

do que outros esportes pode ser explicado pela limitação de tempo que a Globo impõe às suas 

afiliadas e a falta de interesse com os times gaúchos na região sudeste do país. O pouco tempo 

que resta para o Globo Esporte estadual, faz com destine mais espaço para o futebol e deixe o 

tempo que sobra para noticiar uma modalidade esportiva diferente. Por essas, e talvez por 

muitas outras razões que poderão ser verificadas em estudos futuros, é que o GE gaúcho 

acaba na verdade sendo o Globo Futebol.   

 Este estudo tem a sua importância por ser realizado e fundamentado em cima de uma 

idéia que poucos pesquisadores estudam. A questão é saber se os programas realmente 

atendem e cumprem aquilo que estabelecem, tanto no formato, quanto no que se pode 

compreender a partir do próprio nome do programa, que deveria ser uma definição do que as 

pessoas poderão assistir no mesmo.  

 Não se tem conhecimento de outros estudos relacionados com as temáticas televisão, 

esporte e critérios de noticiabilidade que tenham trabalhado com esse enfoque dado à análise 
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do Globo Esporte.  Este é outro ponto importante para justificar o porque da realização desta 

pesquisa. Além da questão do ineditismo, o estudo poderá servir como fonte ou base para a 

realização de futuros projetos e pesquisas nas áreas de esporte e televisão. Com base em tudo 

o que foi estudado neste trabalho, poderão surgir novas inquietações. Pode-se fazer um 

estudo, por exemplo, com a mesma proposta deste, porém, que englobe todos os blocos do 

programa, para se descobrir se o que acontece no bloco apresentado no Rio Grande Sul, 

também acontece nos demais apresentados nacionalmente. A possibilidade de se abrir 

caminho para futuras pesquisas torna ainda mais relevante a realização deste trabalho. 
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